Praca Wójta Gm. od 3.03.17 r.-31.03.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy Samorządowi, mam
przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Wójta Gm. w czasie od
ostatniej sesji po dziś dzień.
7.03.17 r.
Otrzymałam informacje dot. zastoisk wody w ciągu dr. pow. nr 1544, ul. Ogrodowa w
Chróścinie. Służby liniowe Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie dokonały wyczyszczenia studni
ściekowych oraz powierzchni przy krawężniku dla swobodnego odpływu wody z jezdni.
8.03.17 r.


Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w Przestrzennym planie
zagospodarowania terenu Makowic.



Podpisałam umowę dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gm. Skoroszyce z Gm. Związkiem „Ludowe Kluby Sportowe”
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Bogusława Marszałka i Zastępcę Prezesa
Józefem Burym, dotacja 55 000 zł, termin 31.12 17 r.



Podpisałam umowę z firmą Marcina Dudy na wykonanie robót budowlanych
polegających na remoncie korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w
Giełczycach, termin 31.03.17 r., kwota 10 557,70 zł brutto.



Zawarłam umowę na montaż wiaty przystankowej w Chróścinie, wykonawca BIN
spółka z o o, Aleksandrów Kujawski, termin 24.03.17 r., cena 4 600 zł.

9.03.17 r.


Zleciłam wykonanie konserwacji wraz z wymianą filtrów centrali wentylacyjnej w Sali
sportowej w Skoroszycach, kwota 1 353,00 zł, termin 30.03.17 r., wykonawca P.P.U.H.
BUDREM- BIS sp z o.o, Opole, Grunwaldzka 10.



Została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwest. pn.”Przebudowa dr
gm ul. Szkolna w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych”.

10.03.17 r.


Odbyło się spotkanie NKJiG, na którym wręczono wyróżnienia w kliku kategoriach
produktom lokalnym. Z naszej gminy takie wyróżnienie otrzymał produkt kulinarny
łazanki wykonane przez KGW ‘Mak” w Makowicach i Kościółek w Polu w m. Sidzina,
więcej na facebooku Pow. Nyskiego i na facebooku Gm. Skoroszyce. Gm.
reprezentował Z-ca Wójt B. Rudkowski.



Odbyło się spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa.

14.03.17 r.
Starostwo Pow. powiadomiło mnie, że pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o
przyznanie dotacji ze środków wspierających program „Odnowa wsi” równo po 1 000 zł. I tak:
1. Sołectwo Czarnolas na wyposażenie obiektu sportowego w zewnętrzna siłownię.
2. Sołectwo Makowice na doposażenie placu zabaw na powietrzu.
3. Sołectwo Sidzina na doposażenie placu zabaw na powietrzu.
4. Sołectwo Skoroszyce na ogrodzenie placu zabaw na osiedlu.

15.3.17 .


Odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”,
na eliminacje powiatowe zakwalifikowali się:
I gr.wiekowa
1. Jakub Kutllovici
2. Kacper Hellebrandt
II gr. wiekowa
1. Jakub Tusz
2. Bartosz Olbryt

więcej na facebooku.


Nastąpiło rozstrzygniecie na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gm. Skoroszyce”. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 1 802 983,00 zł brutto.
Oferty złożyli:
1. Firma EKOM, cena 1 774 797,75 zł, termin wykonania zamówienia 31.12.20 r.
2. RMONDIS, cena 2 653 317,00 zł, termin wykonania zamówienia 31.12.20 r.

Na podst. wymagań przedstawionych w SIWZ oraz określonych w ustawie Prawo zamówień
publicz. oferty wykonawców otrzymały następujące punktowanie:
EKOM- 99 pkt,
REMONDIS- 80,13 pkt.
Zatem przechodzi firma EKOM.


Skierowałam wniosek do Wojewody Opolskiego o przekazanie dotacji celowej na
postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Wnioskowana kwota:
440 852,46 zł w tym na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 8 644, 17 zł i z
przeznaczeniem do wypłaty 432 208,29 zł. Łączna kwota limitu zwrotu podatku
przysługująca producentom rolnym to 582 296,40 zł.

16.03.17 r.
Inwestor planuje w Chróścinie Nyskiej, dz nr 570/2 wybudować zakład produkcji opakowań z
tworzyw sztucznych. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana w studium i planie
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zakłada budowę hali produkcyjnej 60m na
100m oraz niezbędnej infrastruktury pomocniczej typu place składowe, drogi, obiekty
pomocnicze. Realizacja spowoduje wzrost potencjału gminy w zakresie zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy oraz przychody gminy z tytułu podatku do nieruchomości.
18.03.17 r.
GOK zorganizował spotkanie integracyjne kobiet z naszej gminy, w którym to spotkaniu
miałam zaszczyt uczestniczyć, dziękuję za zaproszenie.

21.03.17 r.


Podpisałam umowę z wyk. p. A. Jagieło na kontrolę okresową (pięcioletnią) obiektu
mostowego w Skoroszycach pomiędzy dr o nr ewid. 701/2 i 701/1, termin 28.04.17 r.
cena 450,00 zł



Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej.



Wojewoda Opolski powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o pozwolenie na budowę kanalizacji sanit. w Sidzinie, działki nr 818, 338/1, 328/1,
183. Chodzi o przejście siecią kanaliz. pod dr kraj nr 46.

22.01.17 r.


Odbyło się posiedzenie Kom. Rol.

23.01.17 r.


Podpisałam umowę z Zakładem Kominiarskim (M. Gajewski) na przeprowadzanie
kontroli stanu tech. urządzeń kominowych w świetlicach wiejskich i remizach na
terenie Gm. Skoroszyce, opłata roczna 1 800,00 zł plus VAT



Odbyło się posiedzenie Kom. Oświatowej.

24.03.17 r.


Wojewoda Opolski decyzją zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę kanaliz. sanit. dla Sidziny i Giełczyc- przejście siecią pod dr kraj nr 46.



Uczestniczyłam w zebraniu członków Gm. Spółki Wodnej.

27.03.17 r.
Nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.”Przebudowa dr gminnej ul. Szkolnej w Chróścinie
wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych”. Przystąpiło 5 oferentów:
1. Technical Solutions z Kędzierzyna- Koźle- cena brutto 1 682 604,47 zł.
2. STRABAG z Wrocławia, cena brutto 1 488 740,66 zł.
3. Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” z Prószkowa- cena brutto 1 832 895,64 zł.
4. PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu- cena brutto 1 832 123,63 zł.
5. Konsorcjum: Ryszard Biela Transport Towarowy i Przedsiębiorstwo Budowlane BIEL
BUD Mariusz Biela, Sidzina, 1 428 404,03 zł.
Na mocy kryterium cenowego najlepsza oferta to Konsorcjum Ryszard Biela Transport
Towarowy i BIEL BUD M. Biela. Oferta jest o 41% niższa od wartości zamówienia (rażąco
niska- badanie). Ale zaraz jest z podobnie niska ceną firma z Wrocławia STRABAG.
28.03.17 r.
Spotkałam się z Wojewodą Opolskim w sprawach:
1. Programu rządowego na wsparcie 50% przebudowy ul. Szkolnej w Chróścinie.
2. Dofinansowania działalności Gm. Spółki Wodnej.
3. Wsparcia w kwestii budowy sygnalizacji świetlnej w m. Sidzina.

29.03.17 r.


Opolski Woj. Konserw. Zabytków powiadomił, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gm.
Skoroszyce z 8.03.17 r. w sprawie ponownego uzgodnienia miejscowego pl. zagosp.
przestrzennego wsi Brzeziny odmawia uzgodnienia pod względem konserwatorskim
tekstu i rysunku miejscowego planu. Na to postanowienie służy zażalenie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narod. w Warszawie za pośrednictwem Opol. Woj. Konser.
Zabyt. Porozumiałam się z Opolską Woj. Konserwator Zabytków, zapraszając na sesję
i do szerokiej współpracy. Będziemy się odwoływać, złożymy zażalenie, bo nie ma
innej drogi formalnej. Op. Woj. Kon. Zab. zapewniła, że jest możliwość w trybie
odwoławczym, aby Opol. Woj. Kon. Zab. zbadał syt. dokonując oględzin w terenie, co
uczyni.



Na ofertę „Wykonania przeglądów tech. rocznych obiektów budowlanych będących
własnością Gm. Skoroszyce odpowiedziało 17 oferentów. Uwzględniając ofertę cenową
najlepsza oferta to Koncept Centrum Inżynierskie J. Jackowska- Nowicka z
Wrocławia, cena 2 218,92 zł brutto.



Spotkałam się z Poseł na Sejm VIII kadencji K. Czocharą w sprawie ul. Szkonej w
Chróścinie, sygnalizacji świetlnej na dr. kraj. w Sidzinie i innych ważkich kwestiach
dot. poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.



Nastąpiło otwarcie ofert na „Budowę dr. dojazdowej do os. Zacisze- etap 1.” Ofertę
złożyła tylko jedna firma- BUDBIS z Konradowej, cena 121 343,29 zł. Przyjęta została
kwota wartości szacunkowej 104 012,45 zł netto, kosztorys wykonała firma ARTERIA
w Nysie w marcu 2017 r. W budżecie zarezerwowano 110 000 zł, dlatego podjęłam
decyzję o zawieszeniu rozstrzygnięcia przetargu.



Spotkałam się z dyr. Zarządu Dróg Pow. A.Jagieło w sprawie:
1. Nawierzchni na dr. pow. w Gm. Skoroszyce.
2. Poboczy przy dr. Skoroszyce- Sidzina.
3. Chodników przy dr. pow.- dbałość o stan tech.
4. Ścinki poboczy przy dr . pow.
5. Muru- ogrodzenia wokół kościoła w m. Czarnolas i wysepek spowalniających
przy dr. pow. w m. Czarnolas.

30.03.17 r.
Otrzymałam odp. na złożoną ofertę opracowania dok. tech. przebudowy ul. Radziechowskiej
w Sidzinie. Firma ARTERIA S. Celary, Z. Reguła- cena 35 670, 00 zł brutto. Niestety, ze
względu na cenę, złożymy ofertę ponownie, z funduszu sołeckiego mamy 27 494,00 zł.

Dziękuję Państwu za współpracę, za sugestie, za dobre podpowiedzi, za to, że wspólnie
możemy pracować i pracujemy dla dobra naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję i proszę o jeszcze.

Pozdrawiam
Wójt Gm. Skoroszyce
Barbara Dybczak

